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1. Abstract 

In this study, the relationship between politics and social media is discussed from a 

democratic point of view. Using qualitative interviews to study a number of active social 

media-users in swedish politics and their view, the report aims to highlight the democratic 

potential in using social media as a platform to form a society built on democratic values. The 

theoretical framework is based on Jürgen Habermas theory regarding bourgeois public 

spheres and deliberative and representative democracy. The fundamental questions according 

to our purpose are; Is there a difference in viewpoints regarding democratic potential between 

Facebook, Twitter and blogs due to our respondents? What are the  social politicans thoughts 

on social media as a democratic forum? What are the social politicians thoughts on how the 

distance can be reduced between politicans and citizens. 

 

Keywords: Democracy, politics, deliberative, internet, social media, Facebook, public sphere 
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2. Inledning och bakgrund 

2005 började något nytt.  

Det sociala nätverket Facebook hade utvecklats från att vara ett litet nätverk för Harvard-

studerande till att bli ett globalt fenomen. Sedan dess har utvecklingen fortsatt och Facebook 

har blivit en del av vår vardag samtidigt som det har lanserats ett flertal andra liknande 

nätverk som t ex Twitter, YouTube, och Flickr. Det gemensamma namnet för dessa nätverk 

går under Sociala Medier. 

 

År 2010 har dessa tjänster utvecklats till komplement till klassiska massmedier. Nu till 

skillnad från ett par år sedan då sociala medier användes främst av privatpersoner används 

sociala medier ofta av företag och organisationer. De organisationer som har utökat sitt 

användande av sociala medier är de politiska partierna och i synnerhet privata politiker. SvD 

rapporterade i början av året att 59 av 349 riksdagsledamöter använder Twitter mer än en 

gång i månaden.1 Det har blivit så utbrett att vi idag talar om ”Internetval” när det närmar sig 

valtider. Men handlar det faktiskt om ”internetval”? Har de sociala medierna faktiskt en 

inverkan på politiken och demokratin? Hittills har man påpekat möjligheterna med internet 

och de sociala medierna för utökad interaktion och kommunikation mellan medborgare och 

politiker, men utvecklingen har inte gått så snabbt som man hoppats och det rör sig främst om 

enkelriktad kommunikation (Hadenius & Weibull & Wadbring. 2008). 

 

Brit Stakson, mediestrateg och flitigt anlitad debattör angående sociala medier pekar på 

politikers ovilja att föra dialog;   

 

”De är också vana att med megafonen i handen trycka ut tydliga valbudskap. 

Sociala medier kan lätt bara bli ytterligare en marknadsföringskanal. Här måste 

diskussioner föras och exempel ges som visar hur sociala medier är något helt 

annat och i sin kärna handlar om en enorm möjlighet till revitalisering av 

politiken.” 

                                                        
1 1 SvD publicerade 4 januari 2010 en kartläggning över Twitteranvändningen hos svenska riksdagsledamöter. 
Resultatet visade att 81 ledamöter  använder Twitter men  att endast 59 använder Twitter regelbundet (mer än en 
gång i månaden). 
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Under de år som gått sedan sociala medier etablerades har den politiska debatten om 

demokrati blivit en del av användningen. Ett första tydligt exempel på detta var när Barack 

Obama under sin valkampanj 2008 använde sig av såväl Facebook, Twitter och YouTube för 

att nå ut till medborgare och värva röster till sin sida. Ett svenskt exempel på hur utvecklingen 

skett i den politiska sfären är att alla partier hade såväl Facebook som Twitter-konto under 

och innan valkampanjen 2010.  

 

Jesper Strömbäck, professor i politisk kommunikation vid Mittuniversitetet, är en av Sveriges 

mest framträdande personer när det gäller uttalanden och debatt kring sociala medier. Han är 

tudelad i frågan om sociala mediers inverkan på demokrati, bl a uttryckte han sig som följer 

innan valdagen:  

 

”för att samla och informera är sociala medier bra, resonerar han. Men som 

politiskt påtryckningsmedel och opinionsbildare är facebookratin ingen 

avgörande faktor i det kommande valet.”  

 

Den huvudsakliga frågan i debatten om sociala medier är huruvida det kan användas till att 

skapa ett mer demokratiskt samhälle där medborgare har en mer direkt relation till de valda 

politikerna. Därför avser vi att genom kvalitativa intervjuer av aktiva politiska användare 

inom sociala medier, undersöka deras inställning och medvetenhet om sociala medier som 

demokratisk plattform med hjälp av Habermas offentlighetsteori om en idealisk offentlighet 

och olika teorier om demokrati och internet. Däribland representativ-, och deliberativ 

demokrati. Anser politiker som aktivt använder sig av sociala medier att dessa kan bidra till 

ett mer demokratiskt samhälle, och har de någon uppfattning om hur de skulle kunna 

användas?  Även i fortsättningen av uppsatsen kommer de politiker som intervjuas i studien 

att benämnas som just ”politiker”, men vi vill poängtera att vi då endast ämnar att uttala oss 

om de politiker som omfattas i vår studie, inte politiker i allmänhet. 
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2.1 Syfte 

Sociala medier är ett utbrett fenomen inom svensk politik och studiens syfte är att undersöka 

politikers inställning till sociala medier, och användning av dem, som demokratisk plattform.  

 

2.2 Frågeställningar:  

 • Vad anser politiker om sociala mediers potential som demokratisk plattform? 

• Finns det en skillnad i inställningen hos politiker gentemot olika sociala medier, t ex Twitter 

kontra Facebook och hur tar det sig i uttryck om så är fallet?   

 

 

3. Begreppsdefintioner / Sociala medier 

I det här kapitlet redovisar vi vad sociala medier innebär konkret och vi definierar de tre mest 

framträdande tjänsterna: Facebook, Twitter och bloggar. Nationalencyklopedin förklarar 

sociala medier på följande sätt:  

 

”kommunikationskanaler som tillåter användare att kommunicera direkt med 

varandra genom t.ex. text, bild eller ljud. Genom sociala medier kommunicerar 

många till många, på samma villkor och genom samma kanaler.” 

(Nationalencyklopedin) 

 

 

3.1 Facebook 

Facebook är det största sociala nätverket och det mest etablerade och på grund av sin 

omfattning är det svårt att egentligen beskriva vad det egentligen sär. Här finns den största 

portalen till informationsspridning för politiker, där möjligheter till att länka, sprida bilder, 

kommentera, diskutera, skapa grupper och hålla kontakt med andra användare skapar en 
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grund för mångsidig kommunikation. (Nationalencyklopedin). Här ges man som användare 

möjlighet att sprida information om vem man är genom otaligt många funktioner på den 

”profil” som varje användare tilldelas vid medlemskap. Denna profil kan ses som en egen 

webbsida vilken andra medlemmar kan besöka för att få en uppfattning om vem du är eller t 

ex vad du gör. Facebook har även ett ”nyhetsflöde” där användaren vid inloggning kan se sina 

vänners statusuppdateringar samt information från valda företag och organisationer. Då 

Facebook omarbetas ständigt och förändras hela tiden med uppdateringar och nya funktioner, 

man vet egentligen inte hur stort det kommer att bli. Det talas bl a om att Facebook kan 

komma att bli det nya ”internet”, alltså att allt samlas där. 

 

3.2 Twitter 

Twitter är en så kallad mikroblogg där man som användare 140 tecken på sig att skriva, länka 

eller kommentera andras ”tweets”, som är en motsvarighet till Facebooks statusuppdateringar 

där man svarar på frågan ”What’s happening?”, i likhet med Facebooks frågeställning ”Vad 

gör du just nu?” Här ges man möjlighet att ”följa” andra personer, dvs välja ut vilka personers 

inlägg man önskar se och även kommentera de uppdateringar som dina ”följare” gör. Den 

största skillnaden jämfört med Facebook är att du som användare på Twitter endast har 

tillgång till Twitters motsvarighet till det statsufält som finns på Facebook, och det faktum att 

du har en begränsning på 140 tecken att formulera något. Där Facebook inbegriper alltifrån att 

kommentera bilder, skapa grupper och evenemang kretsar användandet av Twitter kring att 

snabbt sprida korta texter eller länka till artiklar som inte ryms i det begränsade utrymmet som 

Twitter erbjuder (Nationalencyklopedin). 

 

3.3 Bloggar 

 

…personlig och öppen dagbok eller logg på webben. En typisk blogg består av 

regelbundna skriftliga inlägg med personligt hållna iakttagelser och synpunkter 

på dagsaktuella händelser, vanligtvis med länkar till relaterade webbsidor, 

artiklar och bloggar samt ibland med bilder och/eller videor. (Wikipedia) 
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Bloggen används idag i symbios med sociala medier. Blogginlägg länkas på de sociala 

medierna så man kan säga att det blir en slags distributionskanal för dessa. 

Bloggar var ett av de första verktygen som politiker kunde använda för politisk 

opinionsbildning. Carl Bildt var en av de första bloggarna inom svensk politik med bloggen 

”Alla dessa dagar”. Redan på 90-talet talade han om elektroniska veckobrev, innan bloggen 

utvecklats till vad den är idag (Hadenius, S & Weibull, L & Wadbring, I. 2008). Politiska 

bloggar har sedan ”blogg” blev ett vedertaget begrepp utvecklats till att bli ett seriöst 

alternativ att uttrycka sig jämfört med den kommunikation som råder på Facebook och 

Twitter. Här finns utrymme att uttrycka sig längre och mer ingående och bloggsfären tillåter 

även en diskussion, inte minst i kommentarfälten, som kan gå mer på djupet och utvecklas till 

trådar av diskussioner som inte är jämförbart med den kommunikation som sker på 

exempelvis Twitter (Wikipedia).  

 

 

4. Tidigare forskning 

Mycket av forskningen som bedrivs inom politik och sociala medier har en grund i PR och 

marknadsföring. När det gäller forskning kring demokrati och internet så handlar det till 

mångt och mycket om spekulerande artiklar och förutsägelser om hur framtiden kan se ut när 

de sociala medierna har etablerats ännu mer. Ett exempel på vad som studerats tidigare inom 

PR och marknadsföringsforskning är artikeln PR practitioners use of social media tools and 

communication technology, skriven av Nina Eyrich, Monica L. Padman och Kaye D. 

Sweetser (2008). Artikeln undersöker användningen och utbredningen av sociala medier 

bland PR-utövare, från små ideella företag till internationella storföretag. Frågorna den 

studien ställde sig var följande; Vilka sociala medier används? Hur framträdande är 

användningen av sociala medier inom PR? De kom fram till att användningen är bred bland 

såväl kvinnor som män och att e-mail, bloggar och videokonferenser anses vara de viktigaste 

medierna för PR-utövare.  

 

Då mycket av forskningen på området kretsar kring PR finner vi det relevant att istället 

fördjupa oss i relationen mellan politiker, demokrati och sociala medier för att få en djupare 
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förståelse för dess samverkan. Då internet i allmänhet och sociala medier i synnerhet varit 

under utveckling ända sedan det etablerades har forskningen haft svårt att hänga med dess 

utveckling. Det är alltså svårt för forskningen att få grepp om, och faktiskt komma med 

konkreta utvärderingar om dess betydelse. Lars Ilshammar menar att det råder en så kallad 

”tolkningsflexibilitet” (Ilshammar 2008. kap.8 ).  Han menar att olika grupper i samhället 

”tävlar om” att slå fast vad sociala medierna är och ska användas till. Han påpekar vidare att 

man ska ta det försiktigt med att dra några generella och konkreta slutsatser angående dessa 

medier. Därför har forskningen mest spekulerat i vad sociala medier har för påverkan för 

demokratin och hur framtiden ser ut.  

 

4.1 Närhet till medborgare 

Idag talas det ofta om att demokratin är i fara. Medborgarna kommer allt längre från politiken 

och betraktar den politiska sfären på avstånd utan att egentligen ta del i debatten om 

samhällsfrågor och de beslut som fattas. Internet med dess sociala plattformar för 

kommunikation har dock ansetts som ett steg i rätt riktning mot att föra in demokratiska 

samtal till en nivå där medborgarna är med och diskuterar. Tidigare forskning har bl a 

koncentrerat sig på denna relation mellan politiker och medborgare. Ulf Buskqvists 

avhandling Medborgarnas röster – Studier av Internet som politisk offentlighet (2008) 

undersöker medborgares möjligheter och under vilka omständigheter de kan komma till tals 

på webben och hur interaktionen ser ut mellan politiker och medborgare. Denna relation 

mellan politiker och medborgare är även av stor vikt när vi talar om sociala medier och dess 

funktion för att förbättra denna relation. Buskqvists kom i sin studie fram till att 

webbplatserna producerade färdiga meddelanden och att politikerna i stor utsträckning 

undvek interaktion med sina användare. Användaren av webbplatserna förväntas i sin tur vara 

politiskt aktiv, den som besöker en politisk webbplats förväntas t ex redan vara politiskt 

invigd och vilja delta i en politisk debatt. I viss utsträckning riktar de sig även till potentiella 

medlemmar. Sammanfattningsvis konstateras det att webben är ett viktigt komplement till 

redan etablerade medier. Eftersom det visade sig att interaktionen var bristfällig finner vi det 

relevant att undersöka om politiker anser att sociala medier har bidragit till en förbättrad 

kommunikation mellan medborgare och politiker. 
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En omfattande studie som undersöker närheten till medborgarna ur en annan vinkel är Peter 

Dahlgrens vetenskapliga studie The Internet, Public Spheres, and Political Communiction: 

Dispersion and Deliberation, (2005), där undersökningen diskuterar Internets potentiella 

kraft och inverkan på den offentliga sfären och huruvida medborgare inbjuds till att forma 

demokrati på internet. Artikeln utgår från tre olika dimensioner som analyseras inom ämnet 

”public spheres” Den strukturella, den representativa och den interaktiva. Den strukturella 

dimensionen syftar till att förklara sociala samhällsstrukturer, institutionella mallar, 

ekonomiska maktförhållanden och ägarskap. Det representativa innehållet av studien förklarar 

medieproduktion och det innehåll som produceras av såväl massmedier som mindre 

mediebolag med mindre specifika grupper i fokus. Den interaktiva delen beskriver hur vi tar 

del av och interagerar med det innehåll som produceras. Denna del ställer Dahlgren i relation 

till hur Habermas beskrev publiken som något annat än bara konsumenter av medieinnehåll, 

eller med andra ord att medborgare blivit passiva åskådare och bidragit till det demokratiska 

förfallet, något som tas upp mer i teoridelen längre fram i denna studie. Även Buskqvist 

intresserade sig för denna aspekt och menade att hemsidor inte inbjuder till diskussion, utan 

erbjuder besökare färdiga meddelanden på ett sätt som präglas av envägskommunikation. 

 

Dahlgren diskuterar i stor utsträckning Internet i relation till demokrati som begrepp och 

uttrycksform. Bland annat förklarar han hur politik, i relation till andra ämnesområden, inte 

tar upp speciellt stort utrymme på internet. Jämfört med kommersiella intressen, 

underhållning och olika former av kommunikation är diskussionen om politik i minoritet.  

Han beskriver även hur visionen om en enad offentlighet inte stämmer överens med hur 

verkligheten ser ut. Den utopin brister i det faktum att samhället består av vitt skilda 

grupperingar och kulturer som genom självklara barriärer omöjliggör en enad offentlighet. 

Dahlgren menar att det måste finnas olika forum för olika intressen i syfte att skapa mening 

och förståelse. Detta leder till en fragmentering där skilda forum för politisk diskussion 

skapas. Men det största problemet finns dock på en global nivå, där Dahlgren menar att 

verktygen för att bilda opinion minst sagt är begränsade.  

 

Tanken på en deliberativ demokrati, där alltså grundmodellen handlar om hur öppna 

diskussioner leder till rationaliserad konsensus, fungerar inte riktigt, menar Dahlgren. Vi är 

inte rationella nog för att diskutera och acceptera andras åsikter för att en sådan modell ska 
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fungera i praktiken. Sammanfattningsvis påpekar Dahlgren att bristerna i internet som 

demokratisk opinionsbildare inte ska överdrivas eftersom det fortfarande är under utveckling 

(Sociala medier i synnerhet). Potentialen till demokrati finns och hur det offentliga rummet 

kommer att se ut går bara att spekulera i.  

 

4.2 Skillnader inom sociala medier 

Sociala medier består av flera olika forum som Facebook, Twitter och bloggar. Dessa är 

uppbyggda på olika sätt och användningsområdet kan se olika ut. New Hopes for Democracy 

or a Pireated Elite? Swedish Social media Users and Political Mobilization (2010), en 

artikel skriven av Nils Gustafsson, undersöker sociala medier som demokratisk plattform. 

Undersökningen gjordes med hjälp av tre olika virtuella fokusgrupper, som utgjordes av 

politiskt aktiva, icke politiskt aktiva medlemmar i intressegrupper på Facebook samt personer 

utan direkt politiskt intresse. Med virtuella fokusgrupper menas att han anordnade 

diskussionsgrupper på internet där personerna kunde skriva och kommentera när de ville.  

 

Resultatet var att personer utan politiskt intresse ofta tar del av politiska uttalanden på sociala 

medier och dessutom söker upp ytterligare information om det som tas upp. Facebook 

uppfattades som en arena för lättsammare diskussioner, medan Twitter  uppfattades som en 

plats för mer seriös debatt om politik. Resultatet att Facebook och Twitter uppfattas på olika 

sätt är något vi finner intressant. Exempelvis kan Twitter och Facebooks demokratiska 

potential upplevas olika vilket har relevans för syftet med vår studie.  

 

Vad som är utmärkande för den tidigare forskningen är att den lämnar bort en aspekt som vi i 

denna undersökning ämnar att få mer kunskap om, nämligen vad politikerna själva anser om 

sociala medier. Vad politiker har för inställning till sociala medier är ingenting som ägnas 

speciellt stor uppmärksamhet, och i de fall som forskningen undersöker politiker och deras 

relation till sociala medier handlar det i stor utsträckning om PR-strategier med informatörer 

som respondenter och medborgares möjligheter att interagera snarare än att studera 

beslutsfattande politiker och vad de själva tycker att sociala medier gör för demokratin. 

Forskningen har även berört skillnader mellan olika sociala medier, men det har inte gjorts 

någon större med aktiva användare av sociala medier i fokus.  
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5. Teoretiska utgångspunkter 

I detta kapitel tar vi först upp Habermas teori om den borgerliga offentligheten, där 

medborgare och deras deltagande i diskussioner i samhället står i fokus. Vidare beskrivs det 

förfall som Habermas anser att det offentliga rummet befinner sig i. Studien fortsätter sedan 

med en definition av demokratibegreppet i samband med internet och tillslut presenterar vi 

olika  demokratimodeller. Avslutningsvis beskrivs demokratiproblem för demokratin i det 

svenska samhället. 

 

5.1 Habermas offentlighetsteori 

Jürgen Habermas är känd som filosof, samhällsforskare och kommunikationsforskare. Hans 

mest kända verk är boken om Borgerlig offentlighet, boken om den ideala offentligheten. För 

just denna studie är Habermas teorier om samspelet mellan olika eliter och medborgare i 

samhället det mest relevanta, dvs samspelet mellan politiker och medborgare i sociala medier 

när vi analyserar närheten mellan medborgare och politiker. Även hans teorier om uppdelning 

mellan det privata och offentliga blir relevant när vi längre fram i uppsatsen diskuterar 

resultatet från intervjuerna.   

 

Det centrala i Jürgen Habermas teori om den ”borgerliga offentligheten” är den ideala bilden 

av en offentlig sfär som målas upp som en egen och säregen social sfär.  Grundkärnan i den 

teori Habermas lade fram handlar om en uppdelning mellan det statliga och det privata, där 

den privata offentligheten delas upp i fyra områden, ”socialsfär”, ”intimsfär”, ”politisk 

offentlighet” och ”litterär offentlighet”. Socialsfären bjuder in till diskussion om 

företagsangelägenheter, affärer och ekonomiska marknader. Intimsfären tar upp familjefrågor, 

känslor, moral och religion. Den litterära offentligheten kan med andra ord beskrivas som den 

kulturella sfären där diskussioner om böcker är centralt. Den fjärde kategorin, den politiska 

offentligheten, liknar den litterära med skillnaden att tidningsinnehåll står i fokus för 

diskussionerna. (Habermas  2003) 

 

Tanken med offentlighetsteorin är att medborgare genom kommunikation, ömsesidig 
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förståelse för varandra och under jämlika förhållanden formar en allmän opinion som ska leda 

till politiska handlingar.  Den här idealbilden av den borgerliga offentligheten förblev just en 

utopi då staten och socialsfären förändrades inpå 1900-talet.  

 

”Genom statens intervention i den tidigare ”privata” sektorn uppluckras den skarpa 

gränsen mellan stat och marknad, mellan stat och samhälle eller mellan offentlighet 

och privat. Den offentliga myndigheten griper in i det privata området på ett som 

Habermas kallar ”förstatligande av samhället”. (Mats Dahlkvist i Habermas. 2003 s. 

17). 

 

Samtidigt som gränserna mellan det privata och det offentliga suddades ut påpekar Habermas 

att det offentliga rummet befinner sig i ett förfall. (Habermas. 2003.) Han menar att 

medborgare har gått från att resonera och debattera med varandra om frågor i samhället till att 

vara mer av en konsumerande publik som endast tar del av olika makter i samhället, vilka 

drivs av ekonomisk och politisk vinst, och bland dessa finns de traditionella medierna. 

Orsakerna till förfallet är alltså att de traditionella medierna har gått från att vara en plats där 

alla fick tillträde och ett forum för medborgare att uttrycka sina åsikter och föra en debatt, till 

att bli en megafon för elitgrupper i samhället där kommunikationen präglas av 

envägskommunikation. Publiken, alltså medborgarna, blir således en konsumerande publik 

som intar en ställning som åskådare i det offentliga rummet vilket går emot Habermas idé om 

en offentlighet där medborgare gemensamt söker rationella lösningar på samhällsproblem 

(Hvitfelt & Nygren 2008) Den ideala bilden av offentligheten förblev därmed en utopi. 

 

Habermas har dock fått utstå en del kritik. Thompson menar bl a att Habermas tar för givet att 

medborgarna är helt passiva och enkelt manipuleras av medierna. Han menar också att 

Habermas har en delvis föråldrad syn på medier, där vi idag ser nya, mer kommunikativa och 

interaktiva varianter på internet. Ytterligare kritik riktas mot att Habermas inte tar hänsyn till 

att inte alla fick tillträde till den borgerliga offentligheten, där kvinnor var en av de grupper 

som delvis stängdes ute. Brister finns också i Habermas synsätt på den borgerliga 

offentligheten som en sfär. Han utelämnar andra tänkbara offentliga sfärer i sin diskussion. 

Habermas har till stor del varit skeptisk till de nya digitala medierna och att de skulle medföra 
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positiva effekter på det offentliga rummet. Han har dock delvis ändrat sin uppfattning och ser 

idag på digitala medier med andra ögon. (Thompson. 2001) 

 

5.2 Demokrati – en definition 

Vad är egentligen demokrati? Eftersom begreppet används inom olika disciplinära kategorier, 

exempelvis medieforskning och statsvetenskap, har begreppet blivit brett använt med en rad 

olika definitioner. Men vanligt är att litteraturen tolkar demokrati som;  

 

”…en politiskt procedur som kännetecknas av att folket utövar den politiska 

makten under jämlika former” (Larsson 2005 s.36).  

 

Vidare kan demokrati beskrivas om att alla i en grupp, i ett samhälle, ska behandlas som 

jämlikar och tillsammans komma överens om vad som är samhällets bästa. Det talas om en 

politisk jämlikhet. (Beetham 1994:28; Larsson 2005) 

 

5.2.1 Demokrati och internet 

Det finns en hel del litteratur på området demokrati och internet, bl a The Internet and Society 

(Slevin, 2000), och Digital Democracy (Hauge & Loader, 1999). Litteraturen försöker 

sammanfatta och förklara de delar som krävs för demokrati på Internet, och vad det finns för 

potential för hur Internet kan användas för att stärka kontakten mellan medborgare och 

organisationer. Vi använder oss av boken Digital Democracy för att belysa de sju mest 

väsentliga karaktärsdrag som definierar vad en digital demokrati måste förhålla sig till för att 

fungera: Det första och mest relevanta steget som relaterar till vår studie är interaktiviteten, 

som definieras genom en slags kollektiv kommunikation där människor diskuterar med 

varandra och fritt kan uttrycka sina åsikter utan begränsningar och censorskap från 

makthavare. Man ska kunna vara sig själv och ha möjlighet att producera och dela material 

med andra människor utan restriktioner. Om en sådan utopi slår in ska man kunna utmana de 

rådande maktstrukturerna och bilda demokratisk opinion. (Hauge & Loader, 1999) 

 

James Slevin, internationellt känd medie-, och kommunikationsforskare med Internet i fokus, 

koncentrerar sig på relationen mellan Internet och samhället. Han menar att de nätverk som 
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växer fram på Internet är intressant på det sätt att det växer fram nya kulturer genom dessa, 

inte i den klassiska bemärkelsen kultur, utan en ny typ av kultur som skapas av dess 

mångfacetterade användare. Han pekar också på att organisationer mycket väl kan komma att 

anamma den nya teknologin och dess växande nätverk för att skapa dialog med medborgare 

och tillsammans medverka för att skapa nya former av kommunikation. Men trots den 

positiva inställningen till Internet menar han på att Internet och de uppenbara tjänster de 

erbjuder, alltid kommer att innehålla oförutsägbarhet och att olika maktintressen alltid 

kommer att tävla om att tillskriva de nya nätverken på Internet dess innebörd, vilket också 

Ilshammar belyste (Slevin 2000).  

 

Vad internet har för betydelse för demokratin har diskuterats flitigt och man har ända sedan 

90-talet väntat på att det första internetvalet ska inträffa. Nya nätverk och i synnerhet sociala 

medier har bidragit till ett utökat antal offentliga rum som kan innebära nya rum för ett 

demokratiskt samtal där distinktionerna mellan producent och konsument suddas ut. Det har 

dock hittills handlat mer om en mobilisering av medborgare i valsammanhang snarare än 

direkt delaktighet (Peterson, Djerf-Pierre, Holmberg, Strömbäck & Weibull. 2006)  

 

 

5.2.2 Demokratimodeller 

Den demokratimodell som ofta används när sociala medier och Internet debatteras som 

demokratisk plattform, är den Deliberativa modellen. Modellen är idag fullt accepterad både 

av politiker och forskare inom området. Den deliberativa demokratimodellen kännetecknas av 

att det fria samtalet är det absolut viktigaste verktyget för att upprätthålla ett demokratiskt 

samhälle. Denna form av ”samtalsdemokrati” som den ofta kallas, präglas av dialog  och en 

vilja av att lyssna på motparten, där idealbilden är att upprätthålla demokrati som ska formas 

av acceptans och diskussioner (Peterson 2009). Medborgare ska genom dessa fria samtal 

uppnå rationella slutsatser för  ”the common good” istället för att sätta egna intressen i fokus. 

Vad som ytterligare är centralt är att allas röster är jämställda och människor accepteras som 

jämlikar. Det skapas på det här sättet olika arenor där allmän opinion kan bildas (Premfors & 

Roth. 2004). 



Örebro universitet 
Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap 
 

C-uppsats 
11-15 januari 2011 

Medie-, och kommunikationsvetenskap allmän inriktning 
Handledare: Mats Eriksson 

Mathias Jensen, Staffan Lund 

16 

 

En demokratimodell som skiljer sig från den deliberativa är representativ demokrati, och 

kännetecknas av att ett fåtal politiker representerar befolkningen i ett samhälle. Det kan 

sammanfattas som att medborgare får ta ställning till olika politiska förslag (Dahlgren, P. 

1995. s3f). Detta synsätt har dock fått utstå kritik då man menar att de förtroendevalda inte 

representerar befolkningens vilja (Hauge & Loader 1999). Den deliberativa 

demokratimodellen däremot lyfter fram medborgarnas skyldigheter och att medborgare 

faktiskt är aktiva i den demokratiska processen, Loader menar att ”Strong democracy requires 

strong and interactive links between the state and the civil society, between the government 

and the governed” (Hauge & Loader 1999 s.13). Det är främst i den aspekten som deliberativ 

demokrati blir aktuell för sociala medier och Internet. Vikten av medborgarnas delaktighet i 

olika samhällsfrågor och gemensamma intressen blir det centrala. Medborgare måste aktivt 

delta i diskussionsforum, ta ställning, kritisera och argumentera det som står på den politiska 

agendan för att inte hamna i den åskådarposition som Habermas menar medborgare befinner 

sig i idag (Habermas 2003).  

 

Dock har den deliberativa demokratimodellen ansetts vara delvis utopisk, det går helt enkel 

inte att få fram så pass fria och rationella samtal. Daniel Yankelovich, samhällsvetare och 

opinionsforkare, har istället utvecklat en modell som innefattar att medborgare 

uppmärksammar ett problem i samhället som de finner viktigt, vilket de sedan börjar söka 

lösningar på. I det här stadiet uppdagas tveksamheter och motstånd mot lösningarna, som ofta 

beror på missförstånd och en osäkerhet i vad som lösningarna kommer att innebära. När man 

sedan har avvägt för-, och nackdelar kan man börja ta ställning och tillslut stödja ett 

beslutsförslag (Yankelovich i Peterson 2009). Detta synsätt kräver även det ett bra samarbete 

mellan politiker och medborgare och alla de andra aktörer som är med och ska fatta beslut i 

samhällsfrågor. 
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5.2.3 Demokratiproblem 

Ett problem som redan beskrivits i den teoretiska utgångspunken är det som Habermas 

beskriver som den ”konsumerande” publiken, där medborgare inte aktivt deltar i de 

samhällsdiskussioner som kretsar kring politisk beslutsfattning. Habermas menar att 

medborgaren istället intar en passiv roll som betraktare av medieinnehåll snarare än att 

begrunda och resonera över det material man tar del av. Vidare är de samhällsbundna sociala 

klassklyftorna något som ständigt diskuteras i relation till demokratisk opinionsbildning. 

Tillgången till digitala kommunikationsformer är ojämnt fördelad även i en välfärdsstat som 

Sverige, ett land som internationellt sett även står sig bra i jämförelse vad gäller 

valdeltagande. Men trots att valdeltagandet är högt i Sverige finns det en oro över det faktum 

att vissa sociala kretsar, som till exempel invandrare, inte deltar i samma utsträckning. Men 

samtidigt som det finns en oro är sociala medier något som för förhoppningar med sig som ett 

medel för att föra politiker och medborgare närmare varandra.  

 

 

6. Material och metod 

 

6.1 Metod 

Den metod vi använt oss av för att komma åt frågeställningarna är kvalitativa intervjuer, där 

vi i enskilda möten med en och en av respondenterna fört diskussioner om ämnet. Det som 

utmärker och gör kvalitativa intervjuer lämpade för vår undersökning är dess flexibilitet och 

förmågan att ta vändningar (Bryman, 2002). Den här egenskapen hos kvalitativa intervjuer 

förenklar vår strävan efter ”samtal” och är också av betydelse i den mån att det tar fram 

intervjupersonens egna uppfattningar om vad som är relevant. Vi har i den mån det är möjligt, 

hållit oss till semi-strukturerade intervjuer där olika teman har legat till grund för annars 

flexibla och fria samtal där intervjupersonerna fått möjlighet att styra mycket själva.  

Utifrån syfte och frågeställningarna har en tematisering av ämnen utarbetats, efter vilka vi 
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utarbetat en intervjuguide med sammanlagt sex teman som legat till grund för intervjuerna 

med politikerna; 

 

- Allmänna frågor om användningen av sociala medier 

- Den egna användningen av sociala medier 

- Närheten till medborgare på sociala medier 

- Sociala medier jämfört med traditionella arbetsmetoder 

- Partikamraters användning av sociala medier 

- Framtiden och sociala medier 

 

Denna guide2 har ett mer explorativt syfte där vi låtit teman med tillhörande frågor legat till 

grund för öppna samtal som många gånger överskridit och helt gått förbi strukturen i guiden, 

utan att för den skulle glida iväg från de på förhand givna ämnena (Kvale & Brinkmann 

2009).  

 

Var och en och av intervjuerna har, med respondenternas medgivande, spelats in med diktafon 

under alltifrån 20 minuter till upp emot 60 minuter. Under samtliga av de åtta 

intervjusessionerna har intervjuguiden legat till grund för samtalen där vi i stora drag har 

använt oss av de på förhand nedskrivna forskningsfrågorna som förgrenats i mindre 

intervjufrågor för att ringa in de olika temaområdena. Med hjälp av uppföljningsfrågor och 

sonderingsfrågor har vi byggt upp samtal under de olika tematiska taken snarare än att strikt 

hålla oss till den struktur som intervjuguiden haft. Vi har även arbetat med frågor både direkt 

från det intervjuschema vi utvecklat för intervjuerna och mer spontana frågor som inte 

utarbetats på förhand. För att variera intervjustrukturen och komma åt de frågor vi ställt oss i 

forskningsstadiet, samt kopplat våra frågor till tidigare uttalanden som respondenterna delgivit 

för att måla upp motsatta perspektiv och koppla an till andra åsikter än den utfrågade 

respondenten. Varje intervjutillfälle har avslutats med att respondenten i fråga har blivit 

informerad om att de kommer att få ta del av den slutgiltiga studien och komma med respons 

och kommentar (Kvale & Brinkmann 2009).  

 

                                                        
2 Guiden finns bifogad i sin helhet i bilagor 
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Var och en av intervjuerna har efterarbetats med transkriberingar där vi låtit det muntliga 

språket få vara kvar i översättningarna till stor del, med undantag för sekvenser som vore helt 

omöjliga att förstå utan en transformation från muntligt till skriftligt språk. I transkriptionerna 

har vi registrerat vissa pauser och andra händelser i samtalen då de ansetts ha relevans för det 

respondenten sagt. Det kan i så fall handla om att respondenten tvekat eller verkat osäker i sitt 

svar såsom skratt, långa pauser och hostningar, men i övrigt har en detaljerad beskrivning i 

transkriptionerna utelämnats för att dessa inte är relevanta för studiens syfte. Med hjälp av 

anteckningar från intervjusessionerna har vi sedan sammanfört transkriptionerna med dessa 

och utifrån detta material skrivit ner de mest framträdande och återkommande teman som 

respondenterna delgivit. På det här sättet har vi kommit åt det material som ligger till grund 

för resultatredovisningen (Kvale & Brinkmann 2009) 

 

Genom fyra slutgiltiga kategorier som ramar in studiens syfte har vi redovisat våra 

respondenters åsikter och uppfattningar om ämnet. Genom ordagrant användande av citat från  

politikerna innehåller resultatredovisningen löpande redogörelser över de mest framträdande 

uppfattningarna och åsikterna inom det givna ämnet tillsammans med citat som stryker under 

och visar på hur åsikterna formulerats. Redovisningen förtäljer varken den politiska 

tillhörigheten eller åldern hos respondenterna, detta då vi inte är ute efter att presentera vare 

sig partimotsättningar eller åsikter kopplade till respektive parti. Inom ramen för 

konfidentialiteten har vi låtit våra respondenter varit anonyma i resultatredovisningen bortsett 

från det faktum att vi visar deras politiska titel, då resultatet delvis visar på uppfattningar som 

skiljer sig åt politiska arbetstitlar emellan (Kvale & Brinkmann 2009).  

 

Kategorierna under vilka vi redovisar respondenternas uppfattningar om ämnet, är 

förgreningar av både syftet och frågeställningarna och avser att besvara studiens huvudsakliga 

syfte.  
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6.2 Avgränsningar 

Mycket av litteraturen vi använt i ämnet handlar om relationen mellan Internet och demokrati 

och även vi kommer att förhålla oss till begreppet ”Internet” i viss mån när vi diskuterar 

”sociala medier”, även om det vi avser att undersöka är relationen mellan just demokrati och  

sociala medier. 

 

Vi begränsar oss till Facebook, Twitter och bloggar i diskussionen om sociala medier och 

demokrati, dels för att dessa tre är de mest framträdande medlen för politisk kommunikation 

på Internet, dels för att de är några av de mest etablerade tjänsterna inom sociala medier. Trots 

medvetenhet om att fler alternativ finns att tillgå, såsom YouTube och Flickr, väljer vi att 

utesluta dessa ur diskussionen, dels för att dessa tjänster inte inbjuder till dialog i samma 

utsträckning, dels för att användningen på dessa portaler är av mer partipolitisk karaktär.  

 

6.3 Urval 

Vi avgränsar studien till att enbart intervjua politiker inom Örebro kommun. Detta för att 

förenkla kommunikationen mellan politikerna och oss själva, då mötestider och val av 

intervjuplatser enklare går att strukturera. Även tidsaspekten och ekonomi har tagits i 

beaktning. Att göra intervjuer på en mer nationell nivå kostar pengar i form av resor och det 

är dessutom mer tidskrävande. 

 

Valet av vilka politiker som intervjuas har i första hands gjorts enligt ett icke-

sannolikhetsurval (Bryman. 2002) där Folkpartiet, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och 

Moderaterna kontaktades. Valet av dessa motiveras dels genom att Socialdemokraterna och 

Moderaterna är de två största partierna, dels genom att Folkpartiet och Miljöpartiet var de 

partier som fanns tillgängliga för stunden av de mindre partierna. Vi har sedan intervjuat åtta 

stycken politiker utifrån ett urval som kan liknas vid ett snöbollsurval (Bryman 2002) där vi 

låtit respektive partis kontakt-, och ombudsmän fått ge rekommendationer om vilka som 

skulle vara de mest lämpade att medverka i studien. På det här sättet har vi alltså valt de 

politiker med insyn i ämnet med syftet att få fram deras inställning till ämnet. Då vi i denna 
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studie inte är ute efter en strikt generalisering och heller inte vill komma åt andra 

uppfattningar än de politiker studien inkluderar, anser vi att åtta stycken respondenter är 

tillräckligt för att kunna uttala oss om politikers inställning till hur mediet de använder ser ut. 

(Kvale & Brinkmann 2009). 

 

Fördelningen av partirepresentanter har sett ut som följer:  

 - Socialdemokraterna: 3 

 - Moderaterna: 2 

 - Folkpartiet: 2 

 - Miljöpartiet: 1 

 

Denna urvalsprocess passar väl in i studien då vi letar efter specifika personer inom den 

politiska sfären som innehar de egenskaper vi letar efter (en relation till sociala medier). I 

relation till Nils Gustafsson vetenskapliga artikel håller vi oss likartade i sättet att välja 

urvalsteknik och strävan efter en flexibilitet i samtalet med våra intervjupersoner, snarare än 

att sträva efter att generalisera en population. Även om Gustafsson använder sig av 

fokusgrupper för att komma åt åsikter om ämnet, strävar också vi efter att komma åt 

inställningar, tankar och idéer på liknande sätt.  

 

6.3.1 Reliabilitet  

I fråga om reliabilitet är det svårt att återupprepa resultaten vid en ny undersökning. Det är 

alldeles för många beståndsdelar som påverkar hur en intervjusituation utvecklas, t.ex. 

intervjupersonens/intervjupersonernas kroppsspråk, tempo, dagsform, humör samt 

interaktionen mellan de som intervjuar och intervjupersonen. Reliabiliteten spelar dock ingen 

betydande roll i den undersökning vi ska göra, då kvalitativ forskning inte har samma 

förhållningssätt till reliabilitet som den kvantitativa forskningen har. Det är svårt att exakt 

återskapa en social situation och miljö. (Bryman, 2002).  

 

Som tidigare konstaterats är generaliserbarhet ingenting vi strävar efter i undersökningen, det 

är inte heller möjligt att göra det. Genom att intervjua kommunalpolitiker i Örebro kan vi inte 

säga något om en större population, t ex politiker på en nationell nivå. Vi kan inte heller 



Örebro universitet 
Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap 
 

C-uppsats 
11-15 januari 2011 

Medie-, och kommunikationsvetenskap allmän inriktning 
Handledare: Mats Eriksson 

Mathias Jensen, Staffan Lund 

22 

generalisera till en liknande kontext, t ex politikers relationer till sociala medier i en annan 

kommun.  

 

Även om studien inte kan generaliseras så kan den förhoppningsvis ge en förståelse för 

politikers inställning och förhållningssätt till sociala mediers potential att forma demokrati. 

Undersökningen ska ses som en del i en förhoppningsvis större forskning i området och en del 

av forskningsområdets utveckling, men det betyder inte att studien är helt omöjlig att utvinna 

vissa generaliseringar ur. Vi kan förhoppningsvis urskilja ansatser till att det är på ett visst 

sätt. Genom snöbollsurval blir dock urvalet aldrig representativt för en population. Vi 

kommer inte att kunna göra några konkreta generaliseringar till andra populationer, t ex 

politiker i en annan stad (Bryman 2002). 

 

6.3.2 Validitet 

I denna studie i likhet med andra kvalitativa studier måste vi dra slutsatser av ett socialt 

fenomen, i detta fall politikers inställning till sociala medier. Det finns en risk att materialet 

feltolkas då det kan finnas flera olika beskrivningar av ett socialt fenomen. För att få 

bekräftelse på att studien är tillförlitlig kommer vi att genomföra en respondentvalidering där 

intervjupersonerna får läsa igenom våra slutsatser och via mail kommentera det vi kommer 

fram till. En respondentvalidering är när forskningsresultatet skickas till respondenterna efter 

det att forskningen är genomförd. Respondenterna, i det här fallet våra intervjupersoner, får 

kommentera angående studiens tillförlitlighet och ge kommentarer och synpunkter på det vi 

Skrivit (Bryman 2002).  
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7. Resultatredovisning 

Följande analys kommer att struktureras upp i teman. Dessa teman har utvecklats och 

bearbetats genom hela forskningsprocessen, med utgångspunkt i den intervjuguide som 

utvecklades för intervjuerna. Under intervjuprocessen har intervjuguiden förändrats och tagit 

form under den empiriska forskningsprocessen. Dessa är de slutgiltiga teman som används i 

resultatredovisningen:  

 

- Definition och användningsområde 

- Problem för demokratin på sociala medier 

- Kommunikation/närhet till medborgare 

- Sociala mediers framtid 

 

7.1 Definitioner och användningsområde 

De tre huvudsakliga sociala medierna som används av respondenterna och därmed har 

diskuterats under intervjuerna är Facebook, Twitter och bloggar. Facebook och blogg används 

av samtliga politiker, medan Twitter används av majoriteten. Två ytterligare sociala medier 

har nämnts under intervjuerna, men inte diskuterats desto närmare. Dessa är Bambuser och 

Youtube, vilka båda är tjänster för videokommunikation. Därmed är det enbart Facebook, 

bloggar och Twitter av de sociala medierna som diskuteras i analysen. Vi kommer nu att ge 

en bild av de olika uppfattningar om sociala medier som respondenterna har delgivit under 

intervjuerna.  

 

Trots en osäkerhet för vad sociala medier innebär och ska användas till har de flesta 

respondenter en uppfattning om hur de kan användas för kommunikation på Internet. 

Uppfattningen varierar beroende dels på den politiska positionen, dels på vilket medium som 

används. Att de olika medierna uppfattas olika är något som påverkas av att medierna 

fortfarande är relativt nya och att de givetvis är olika funktionsmässigt. 
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”Twitter påminner väldigt mycket om Almedalen, det är opinionsbilare, 

journalister, politiker, intresseorganisationer. Sen finns det ganska mycket 

privatpersoner också men det är ovanligare…sen tycker jag att Twitter på något 

sätt har en roligare dialog, det blir så mycket mer direkt än Facebook”. – 

Kvinnlig riksdagsledamot - S 

 

”Jag skulle nog säga att Twitter inte är en så demokratisk plattform. Dels är det 

inte så många vanliga människor som är där. Det är lite som ett forum för nördar. 

Det är en stängd grupp och människor som är intresserade av poltik i stor grad. 

Jag kan dock bara kommentera såna som följer mig.” – Kvinnlig 

kommunfullmäktige - S 

 

Respondenternas inställningar visar på skillnader i hur de olika medierna uppfattas. Twitter 

uppfattas som en kanal för att följa och kommentera branschfolk i högre utsträckning än 

Facebook. Uppfattningen om Twitter som ett mer slutet och stängt forum där närheten till 

medborgarna inte är den centrala drivkraften är gemensamt för alla de respondenter som 

aktivt använder sig av Twitter. Istället används Twitter främst för att knyta mediala kontakter 

och bygga relationer med ”rätt” människor. ”Rätt” människor i dessa fall har varit såväl 

journalister som opinionsbildare vilka genom sina positioner tagit vara på sociala medier för 

att sprida budskap i traditionella medier. Vidare används Twitter som ett snabbt sätt för att 

uttrycka en åsikt eller för att ge en inblick i vad som sker i realtid. 

 

Facebook däremot uppfattas som ett forum för privat användande, men också för att 

sprida åsikter och politiska budskap medan bloggar används strikt politiskt: 

 

”Bloggen är ju mera att man kan uttrycka en åsikt, det blir ju en symbol 

för det jobb jag har eller det uppdrag jag har. Medan Facebook mer 

tenderar åt det privata. Jag försöker ju hålla borta en del privat på 

Facebook också. Men Facebook är ju lite mer upplagt för att vara lite mer 

privat.” – Manlig kommunfullmäktige - MP 
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Uppfattningarna visar även på hur bloggen anses vara präglad av envägskommunikation för 

längre texter med egna politiska åsikter i fokus. Bloggarna uppfattas också som helt skiljt från 

det privata, det ska vara en plattform för enbart tankar och åsikter angående det egna 

uppdraget och politik i allmänhet. Facebook ses som en uppsamlningsplats för att samla 

engagemang som kan leda till möten i verkliga livet. Flera av respondenterna exemplifierade 

detta genom grupperna som skapades på Facebook strax efter att Sverigedemokraterna tog 

plats i riksdagen efter valdagen. Även synen på Facebook som en plattform för att rikta trafik 

till specifika kanaler, exempelvis blogginlägg, artiklar och Twitter-inlägg, är gemensam för de 

flesta respondenter. Medan Twitter och bloggar anses som specifika verktyg för specifika mål 

är Facebook en anslagstavala för det man producerat på andra portaler på Internet.  

 

Uppfattningen visar att Facebook ses som mer privat och Twitter som ett mer slutet 

professionellt forum. Utbredningen av vanliga medborgare på Twitter pågår inte i samma 

utsträckning som den på Facebook. Vanliga medborgare finns representerade, men deltar inte 

aktivt i samtalet utan deltar passivt som åskådare till samhällsdebatten som förs där. 

 

7.2 Politiker och demokratiproblem på sociala medier  

 

”Det är ju jättebra att man kan vara anonym men det går inte att föra ett 

demokratiskt samtal, alltså bygga demokrati och föra samtal om viktiga 

politiska frågor med människor som är anonyma. Det går faktiskt inte att 

skapa samtal då” – Manlig kommunfullmäktige - S 

 

Anonymiteten anses av de flesta politiker vara ett av de största problemen när det handlar om 

demokrati på Internet och sociala medier. Trots att exempelvis profilerna på Facebook ska 

representera ”riktiga människor”, kan man aldrig säkerställa vem det är som uttalar sig på 

sociala medier. Detta målas upp som ett av de största problemen för demokratisk 

opinionsbildning eftersom folk kan gömma sig bakom en anonymitet och häva ur sig vad som 

helst utan att behöva tänka på konsekvenserna. Enklare former av kommunikation såsom 

förslag och enkla kommentarer fungerar idag till viss mån under anonymitet, men det kan 
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aldrig vara grunden för ett demokratiskt samtal. Att bygga demokrati och avgöra enklare 

frågor i samhället fungerar inte så länge anonymiteten finns kvar. 

 

Flera av respondenterna menar även på att eftertänksamheten sällan återfinns på sociala 

medier, då snabbheten och den ständiga närheten till kommunikationsmedel gör det enkelt att 

uttrycka sig snabbt utan vidare eftertanke.  

 

”Se bara på Mona Sahlins avgång. Så fort hon hade sagt sitt 

avgångsbesked så var ju debatten i full gång. Ersättarna var utsedda 

nästan överallt på Internet och allting hände med en sådan rasande fart så 

att den här eftertanken som kanske behövs ibland den .. den finns inte 

riktigt och alla kräver att det ska komma snabba besked inom 25 sekunder 

nästan på allt. Det funkar ju inte så.” – Manlig kommunfullmäktige - MP 

 

Samtidigt som snabbheten uppfattas som problematisk så nämner några respondenter att 

snabbheten också kan vara positiv i den mån att det fungerar som ett ofiltrerat sätt att 

uttrycka sig. Åsikter och uttalanden kan nå ut till medborgare utan redigering och filtrering 

på ett annat sätt än tidigare, man får snabbt reda på vad som hänt och vad som händer i vår 

omgivning.  

 

Vidare menar några av respondenterna att det finns en tendens, framförallt på 

Facebook, att medborgare intar rollen som ”passiv aktivist”. 

 

”Vi lurar ju oss att tro att vi nått ett steg längre, att om man ordnar 

ett engagemang på Facebook och så ska folk OSA där då och säga 

”Jag kommer” och ”jag kommer inte”. Inte fasen kommer dom bara 

för dom klickat ”ja”. Alltså det där är ju en annan nivå. Om jag 

skickar ett mail eller ringer och säger ”Jag kommer”, då har jag 

gjort en mycket mera aktiv handling” – Manlig kommunfullmäktige 

- S 
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Medborgare ansluter sig till en grupp eller engagemang och tror att de uträttat något och varit 

aktiv när de exempelvis kryssat för ”gilla” eller anslutit sig till en demonstration på sociala 

medier. De menar att det krävs ett verkligt engagemang för att förändra och påverka, men ser 

samtidigt en potential i framförallt Facebook som uppsamlingsplats för verkliga möten. Ett 

exempel på det och som även togs upp tidigare i redovisningen är demonstrationen mot 

Sverigedemokraternas riksdagsplats, då medborgare anslöt sig på Facebook och sedan möttes 

upp för demonstration. 

 

Samtidigt som sociala medier är ett snabbt medel för kommunikation och finns tillgängligt för 

de flesta i samhället nämner de flesta den digitala klassklyftan som ett problem; 

 

”Lite fara är det ju. För vi kan få en klyfta, så är det. Å andra sidan är 

det ju så här att den diskussionen har vi alltid haft. När faxen kom så 

var ju det ett problem, att inte alla hade fax. När datorn kom med e-post 

så användes ju den för att kunna e-posta till människor och nå ut med 

information. Och då fick vi samtal: Men alla har ju inte e-post-konto”  

– Manligt kommunalråd - M 

 

Att alla inte har tillgång till Internet och de instrument som krävs för att kommunicera digitalt 

är något som de flesta av respondenterna målar upp som ett potentiellt hot mot demokratin på 

Internet och sociala medier. En respondent menar att vi idag förutsätter att alla faktiskt har 

tillgång till exempelvis datorer. Skolelever förutsätts ha en dator i hemmet trots att 

verkligheten säger något annat beroende på faktorer som ekonomiska förutsättningar och 

etniskt ursprung. Vidare är den digitala klyftan en generationsfråga till stor del. Många äldre 

är inte intresserade av teknik, eller har inte den tekniska kompetens som krävs för att använda 

den. Vilket leder till att vi också får ett problem med representativiteten på de sociala 

medierna, man ska inte tro att t ex Facebook på något sätt representerar befolkningen menar 

en av respondenterna. 

 

Men trots oron menar politikerna att man inte kan avstå nya sätt att kommunicera bara för att  

alla inte har tillgång till dom. Historiskt sett har oron inför nya kommunikationsmedel alltid 

funnits, dels för det faktum att det är nytt och att alla till en början inte har tillgång till det, och 
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en respondent resonerar att genom historien har alla aldrig varit med, och så kommer det att 

förbli. Det är alltid delar av befolkningen som kommer att stå utanför samhällsutvecklingen 

och gå miste om tillgången till ny teknik och nya former av kommunikationsmedel.  

Även det enkla faktumet att olika människor ger olika behov är en gemensam uppfattning i 

diskussionen om den digitala klassklyftan. 

 

Eftersom det finns olika behov behövs det också olika kommunikationssätt. Sociala medier 

ska ses som ett sätt bland många andra att bedriva politisk kommunikation på. Denna 

beskrivning av sociala medier som en plattform i mängden är genomgående bland 

respondenternas uppfattningar. Synen på dessa tjänster som komplement till traditionella 

medier är gemensam för samtliga av respondenterna.  

 

”Det är ett komplement till allt annat; träffa folk, vara med i radio, dela ut 

flygblad, torgmöten, knacka dörr. Jag är ju beroende av att människor ser 

och hör mig, och där är ju alla verktyg som jag kan använda viktiga. Men 

man får ju inte glömma bort att det är gammelmedia som fortfarande 

styr.” – Manlig riksdagsledamot - FP 

 

Några jämställer sociala medier med det verkliga samtalet men anser också att det inte är lika 

bra som fysiska samtal, medan andra är mer skeptiska och anser att fysiska samtal är 

oslagbart. Men som just ett komplement är politikerna överens om att sociala medier fungerar 

bra. Det blir lättare att sprida information och kan användas i samband med ”verkliga” 

politiska aktioner. Det är också viktigt för de flesta att hänga med i utvecklingen och vara 

duktig på att använda medierna. Men att tänka sig ett demokratiskt samhälle med sociala 

medier som grund är inte något tänkbart och inte heller möjligt i praktiken, menar samtliga 

respondenter.  
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7.3 Närheten till medborgare 

Sociala medier som ett verktyg för att kommunicera med medborgarna, i relation till det mer 

professionella användandet mellan branschfolk, är något som respondenterna menar hamnar i 

skymundan på de sociala medierna. Många menar att tidsbristen och mängden respons de får 

är för oövergriplig för att kunna ha ett flöde i dialogen med medborgarna, men samtliga av 

respondenterna anser det ändå viktigt att läsa igenom de kommentarer och åsikter de får och 

att i den mån det är möjligt svara de som faktiskt gett kommentarer;  

 

”Jag försöker alltid, men det går inte alltid. Därför att en del handlar ju om 

okommenterbara synpunkter eller vad man ska säga. Men så fort det finns en 

öppning för en kommentar så försöker jag göra det. Ibland så är det ju, alltså 

problemet är ju med det jobb man har, det är ju att man kan sitta i ett 

sammanträde som varar i både tre och fyra, fem timmar, så att det blir ganska 

långt efteråt. Men jag brukar alltid avsluta dagarna med att gå igenom profilen 

och se om det behövs kommenteras. ” – Manligt kommunalråd - FP 

 

Många av respondenterna menar att deras profiler på de sociala plattformarna är en del av 

ett mänskliggörande;  

 

”Ett av de stora bekymren för demokrati och politik idag är att vi som 

jobbar med politik, vi är någon slags ufon från yttre rymden. Och det här 

blir då en kanal som kanske visar att politiken är någorlunda mänsklig.”  

– Manlig kommunalråd - FP 

 

På så sätt kan medborgare få en inblick i politikers liv och få en uppfattning om hur  en 

specifik politiker är som person. De flesta politiker upplever detta som något väldigt positivt 

som förbättrar relationen, och delvis minskar det avstånd som tidigare varit ett 

demokratiproblem mellan politiker och medborgare. Själva politiken blir även närvarande på 

ett annat sätt än förut, menar en av respondenterna. Politiska frågor kommer närmare och blir 

något man faktiskt kan ta del av i en annan utsträckning. En annan social politiker ser sociala 
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medier som en räddning för den framtida generationen, speciellt för lokaldemokratin. Att 

politiker finns tillgängliga för kommunikation bland den yngre generationen kan ge 

inspiration och en möjlighet att på egen hand söka upp information om politik, delta i 

politiska debatter, eller bli positivt påverkad av andra på sociala medier.  

 

7.4 Framtiden inom sociala medier 

Vad sociala medier kommer att ha för plats inom politiken och vad de kommer att ha för 

användningsområde råder det delade meningar om. Men vad som generellt speglar sociala 

medier idag är att användningen långt ifrån är ultimat. Några respondenter ser en framtid med 

möjligheter och hopp för de sociala medierna, men kan inte konkret sätta fingret på hur det 

kan och bör användas. Andra tror inte alls på att sociala medier kommer att ha en betydande 

plats inom demokratiska samtal i framtiden. En uppfattning som delas av de flesta är dock att 

sociala medier ska ses som ett komplement även i framtiden; 

 

”Genom att bara använda det som det komplement det är, genom att bara 

se det som EN kommunikation bland flera. Det går inte att överbetona. Det 

är bara ETT sätt att kommunicera med en person.” – Manlig 

kommunfullmäktige - FP 

 

”Jag tror inte att sociala medier kan ersätta arbetet med demokratin i det 

verkliga livet, men det kan vara ett komplement. Och jag tror att 

människor i framtiden kommer att ha ett behov av att mötas i det verkliga 

livet också.” – Kvinnlig kommunfullmäktige - S 

 

Politikerna menar i stor utsträckning att sociala medier är ett hjälpmedel för att samla och 

engagera snarare än att förändra och föra politiska samtal som leder till demokrati. De 

understryker gång på gång att Facebook, Twitter och bloggar är en del av ett mycket större 

arbete med demokratin i samhället och att det aldrig är och aldrig kommer att vara något som 

är representativt för befolkningen. Som ett kommunikationssätt bland flera andra menar 

respondenterna att sociala medier även fortsättningsvis kommer att förbli det komplement det 

är idag, men flera av politikerna tror på att den lokala demokratin kan komma att ta hjälp av 
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de sociala medierna i framtiden. Några menar även att nästa valkampanj kan komma att 

innefatta sociala medier i betydligt större utsträckning än under valkampanjen 2010, men utan 

att konkret uttrycka hur det ska se ut.  

 

En intressant aspekt i utläggningarna om framtiden för sociala medier är hur bloggen 

”Klamydiabrevet”3 och den spridning som den fick veckorna strax inpå valet i höstas, 

nämndes av flera respondenter som något övertygande om hur sociala medier kan skaka om 

rikstäckande beslut;  

 

”Man såg ju sista veckorna att sociala medier kunde spela stor roll. Till 

exempel att lyfta upp ”klamydiabrevet”, den bloggen, och 

sjukförsäkringsdiskussionen som kom igång sista veckan. Liksom, en blogg 

gjorde att det kom in i partlidardebatten av att några snappar upp det och 

facebookar om det. ” – Kvinnlig kommunfullmäktige - S 

 

Några av politikerna menar att om beskrivningen av Annika Holmqvist och 

sjukförsäkringsdiskussionen hade uppdagats tidigare kunde det ha fått en betydande roll i hur 

medborgare fördelade sina röster. En respondent menar att den snabba spridningen av bloggen 

sista veckan säger någonting om vad vi kan förvänta oss till nästa riksdagsval, och förklarar 

att sociala medier kan ha viss inverkan på valutgången redan om fyra år.  

 

Inom diskussionen om närheten till medborgarna angav några av respondenterna det faktum 

att om deras politiska position varit av en mer betydande kraft för beslutsfattande, så hade de 

också lagt ner mer tid och arbete åt att faktiskt jobba med de sociala medierna i större 

utsträckning, medan det  visade sig att just de respondenter på högre politiska positioner 

använde de sociala medierna mer frekvent.  

 

Den gemensamma uppfattningen bland politikerna är dock att sociala medier alltid kommer 

att förbli det komplement till de medier som styr politiken idag, och den försiktiga 
                                                        
3 Klamydiabrevet är en blogg som fyra dagar innan valet den 19:e september 2010 publicerade inlägget ”Sveket” 
som tog upp problem med Alliansens sätt att hantera sjukersättning, i det här fallet författarens mor Annika 
Holmqvist som led av sjukdomen akromelagi.Inlägget fick enorm spridning och genomslag i media. 
http://klamydiabrevet.blogspot.com/2010/09/sveket.html 
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optimismen för sociala medier in i framtiden delas av samtliga av politikerna.  

 

 

8. Diskussion och slutsats 

Studiens syfte har varit att undersöka politikers inställning till sociala medier, och användning 

av dem som demokratisk plattform.  

 

Frågeställningarna vi ämnar att besvara är:  

 • Vad anser politiker om sociala mediers potential som demokratisk plattform? 

• Finns det en skillnad i inställningen hos politiker gentemot olika sociala medier, t ex Twitter 

kontra Facebook och hur tar det sig i uttryck om så är fallet?   

 

När Barack Obama för två år sedan integrerade nya tekniker för kommunikation i sitt 

politiska PR-maskineri genererade det publicitet, för såväl medierna han använde som för 

honom själv. När Sverige ett år senare gick till EU-val hade de sociala medierna och dess 

betydelse för politisk opinion börjat diskuteras även här i Sverige. Ytterligare ett år senare är 

de sociala medierna överallt, och steget in i den politiska sfären har blivit såväl accepterat 

som en relevant del i den politiska och demokratiska diskussionen 2010. Under debatter på 

TV som diskuterar politik ombeds vi skicka in våra frågor via Facebook och Twitter, när SVT 

presenterar valresultaten under valkvällen är med ständiga hänvisningar till hur 

kommunikationen ser ut på de sociala medierna.  

 

Politiker idag är medvetna om att det finns nya sätt att nå ut sina budskap. Där det för bara 

några år sedan handlade om att synas på torgen, dela ut flyers och fånga väljare genom att 

knacka dörr har kommunikationslandskapet kommit att innefatta alltmer digitala alternativ.    

 

Under vårt arbete med att diskutera sociala mediers potential till demokrati med politiker som 

aktivt använder sig av dem kan man se en osäkerhet – som yttrar sig i olika former – i de mest 

grundläggande av frågor; vad sociala medier är och ska användas till är inte självklart för vare 

sig oss som dagligen använder dem eller för dem som står utanför och studerar fenomenen på 

avstånd. Osäkerheten handlar om minskad eftertänksamhet, snabbheten i spridningen, 
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gränserna mellan privat och offentlighet och inte minst är politikerna osäkra och bekymrade 

för den passiva aktivismen som de sociala medierna, inte minst Facebook, fört med sig. På 

samma sätt som politiken hör ihop med alla former av samhällsdebatt och social utveckling, 

på samma sätt verkar den nya tekniken vara en del av den framtida kommunikationen som 

omger politik och demokratiska diskussioner. Men bara som en del av betydligt fler alternativ.  

 

Nils Gustafsson hävdade i sin vetenskapliga artikel att det gjordes en tydlig åtskillnad i sättet 

människor använder Facebook och Twitter. Facebook sågs som en lättsam arena som inte 

lämpade sig särskilt bra för politiska diskussioner, medan Twitter sågs som ett betydligt mer 

professionellt forum där man kan diskutera politik utan att det känns malplacerat - en 

uppfattning som länkar samman Gustafssons studie med vår. Nästan alla politiker uppgav i 

vår studie att användningen av bloggar, Facebook och Twitter ser olika ut. Twitter och 

bloggar anses som plattformar för att uttrycka politiska åsikter, medan Facebook är ett mer 

privat forum och i stor utsträckning fungerar som en uppsamlingsplats för annan social media. 

Resultatet visar i hög grad på att Twitter ses som ett slutet forum för branschfolk, vilket är 

anmärkningsvärt. Även om många av de politiker som använder Twitter uppgav att de hade 

många ”vanliga människor” som följare, blir det oftast ingen dialog med dessa. Istället förs 

dialogen nästan uteslutande med människor inom samma intresseområde, däribland 

journalister, politiker och andra som är aktiva inom politik.  

 

Vidare visar resultatet att bloggen ses som ett verktyg för att uttrycka sina åsikter i betydligt 

större utsträckning än på såväl Facebook och Twitter. Där både Twitter och Facebook är 

plattformar för att delge kortare kommentarer fungerar bloggverktyget som ett sätt att sprida 

seriösa tankar kring arbetet med politiken. Således är politikernas inställning till vare sig 

Twitter eller bloggen speciellt positiv när det handlar om demokratisk potential, då de präglas 

av envägskommunikation istället för dialog med medborgare. Medborgarna har visserligen en 

möjlighet att ta del av diskussionen på både bloggen och Twitter, men intar mest rollen som 

passiva åskådare.  

 

Trots att flera respondenter understryker hur viktigt det är att hålla dialog med medborgare 

och är positivt inställda till sociala medier som ett sätt att nå dessa stämmer det knappast med 

hur de sedan använder de sociala medierna. När respondenterna tillfrågas om kommunikation 
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med medborgare visar det sig att många inte har någon direkt dialog med dessa. De största 

skälen till att dialogen är undermålig är tidsbrist och den stora mängden kommentarer. Det 

framkommer även att ”Gilla”4 och att ge gruppsvar istället för att svara på enskilda 

kommentarer är förekommande bland respondenterna. Och som vi också nämnt anses Twitter 

främst vara ett forum för branschfolk med begränsad dialog med medborgarna. 

 

Viljan att använda de sociala medierna i större utsträckning återfinns hos samtliga av 

respondenterna, samtidigt som en osäkerhet finns inför hur det ska göras.  

 

I det offentliga rum som Habermas anser som det ideala har medborgarna en aktiv roll i 

samhällsdebatten och han menar vidare att det offentliga rummet befinner sig i ett förfall 

(Habermas. 2003). Politikerna visar att det finns en vilja att samtala med medborgare men att 

det saknas förutsättningar för att ett sådant samtal ska kunna uppnås. Tidsbristen och den stora 

mängden respons är en orsak. Men respondenterna menar också att medborgarna själva har ett 

ansvar för att det offentliga samtalet på sociala medier ska kunna föras på ett bra sätt och med 

rättvisa villkor. Anonymiteten som användare på Internet i allmänhet och sociala medier i 

synnerhet gömmer sig bakom, ses som ett problem som måste lösas innan man kan börja 

fundera på att föra demokratiska samtal mellan politiker och medborgare och på så sätt avgöra 

samhällsfrågor. Så länge anonymiteten finns kan man kanske ifrågasätta om medborgare 

faktiskt kan kräva att få svar, då denna typ av demokratiska samtal bygger på att politiker och 

medborgare möts på lika villkor (Hvitfelt & Nygren 2008. s.270). Peter Dahlgren har 

diskuterat frågan om hur Internet fungerar som en deliberativ plattform för kommunikation i 

ett större sammanhang (Dahlgren. 2005. s.156.). Han nämner att forskningsstudier har 

kommit fram till att kommunikation på Internet i stor utsträckning inte alls är så deliberativ 

som man kunde tro, och att anonymiteten och oviljan att acceptera och respektera motsatta 

uppfattningar bidrar till ett allt annat än rationellt tänkande på Internet. En jämförelse med 

respondenternas uppfattning från vår studie visar på liknande synsätt, där anonymiteten målas 

upp som ett hinder som vi måste över för att ens närma oss mer rationellt grundade samtal på 

de sociala medierna. Utan dessa samtal kan begreppet om närheten till medborgarna inte lyfta 

till en nivå där demokratisk enighet kan uppnås.   

                                                        
4 Att ”gilla” något på Facebook betyder att du som användare med hjälp av en knapp som kallas ”Gilla” 
markerar att du finner något en person delat med sig av är bra.  
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Huruvida dialogen på sociala medier minskar avståndet mellan politiker och medborgare är 

tvetydigt trots en generell positiv inställning hos politikerna. Men vad de flesta verkar vara 

överens om är dock att sociala medier minskar avståndet på ett annat sätt; nämligen att 

politiker genom sin närvaro på sociala medier gör både politiken och politikerna som 

använder det mer mänskliga. Detta mänskliggörande är alla respondenter i olika grad positivt 

inställda till, och de menar även att de politiska frågorna kommer närmare medborgarna på ett 

sätt som förut inte varit möjligt. Till viss del kan politikers användande av sociala medier ses 

som deliberativt, då politikerna visar att de finns på sociala medier tillsammans med 

medborgare. I den aspekten, där ”mellanhänder” minskat, har ju avståndet försvunnit och 

möjlighet till interaktion finns (Hvitfelt & Nygren. 2008) Men frågan är utifrån vilken 

demokratisk modell politikerna agerar?  

 

I stor utsträckning är ”samtalen” som redan påpekats präglade av enkelriktad kommunikation 

vilket politikerna även medger, i synnerhet på bloggen och på Twitter. I den aspekten är 

kommunikationen av den representativa typen istället för att, på ett mer demokratiskt sätt 

enligt deliberativa förespråkare, uppnå ett mer rationellt samtal. (Hvitfelt & Nygren 2008) Ett 

argument för denna enkelriktade kommunikation är att de sociala medierna ses som i 

huvudsak ett komplement, där face-to-face-kommunikation fortfarande står i fokus och 

prioriteras av politikerna när det gäller att kommunicera med medborgarna om politiska 

frågor, medan de sociala medierna inte är lika högt värderade än. Då undersökningen 

begränsar sig till politikers inställning till sociala medier som demokratisk plattform kan vi 

inte säga något om hur den konkreta kommunikationen ser ut, men då respondenternas 

förhållningssätt till sociala medier är så distanserad – där den politiska användningen stämmer 

överrens med det ”förfall” som Habermas beskrev – visar det en tendens på att medborgarna 

intar en passiv roll som åskådare. Buskqvist hävdade i sin studie att kommunikationen till stor 

del är enkelriktad där medborgarna inte inbjuds till diskussion på partiernas webbplatser. 

Intresset för medborgarnas åsikter och tankar var inte prioriterade, där man till stor del 

producerade färdiga budskap att ta del av snarare än att aktivt delta i. På detta sätt var den 

representativa demokratimodellen mest överensstämmande med hur kommunikationen till 

medborgarna såg ut (Buskqvist 2007). Denna representativa kommunikation speglar i viss 

mån respondenternas syn på hur kommunikationen ser ut på sociala medier idag. Det är dock 
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viktigt att poängtera att det finns en uppenbar vilja att kommunicera i större utsträckning 

bland politikerna, men i nuläget saknas prioriteringsmöjligheter.  

 

Samtidigt som Internet hyllas som ett verktyg för utökad demokrati, är det inte riktigt 

överensstämmande med hur spridningen ser ut bland befolkningen . (Hvitfelt & Nygren 

2008). Diskussionen om vad den digitala klassklyftan gör för de sociala medierna som 

demokratisk plattform handlade bland respondenterna till stor del om att man aldrig kan se de 

sociala medierna som något representativt för en hel befolkning. Politikerna underströk gång 

på gång hur viktigt det är att se sociala medier som ett kommunikationsmedium bland andra 

snarare än något som ska representera medborgarna i Sverige. Det faktum att nya medier 

alltid tillfört klyftor i medborgarnas tillgång till dem, nämndes flera gånger som ett argument 

mot att man inte kan förbise nya medier bara för att alla inte har tillgång till dem. Men trots 

medvetenheten om att en klyfta finns så ser respondenterna det inte som ett hinder för 

demokratin på sociala medier, eftersom sociala klyftor alltid funnits och troligtvis alltid 

kommer att finnas.  
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9. Sammanfattning 
De sociala mediernas utökade användning inom politik är knappast något nytt för de flesta av 

oss. Vad det innebär för demokratin i samhället och det förfall som det talas om, är dock inte 

lika självklart. Det har dock alltid funnits stora förhoppningar på att Internet och de sociala 

medierna kan tillföra något positivt för demokratin och medborgares delaktighet i 

samhällsdebatter. 

 

Studien har genom kvalitativa intervjuer med politiker som aktivt använder sociala medier, 

undersökt dessa politikers inställning till sociala medier som demokratisk plattform.  

Som teoretisk grund för studien ligger Habermas teori om offentlighet och den deliberativa-, 

kontra den representativa demokratimodellen på Internet. Det finns en tro på sociala medier 

bland politiker som demokratisk plattform. Hur det ska användas är dock oklart och sociala 

medier kommer fortsättningsvis endast användas som komplement till traditionella sätt att 

möta människor i politiska frågor. Vidare finns en del problem, där klassklyftor mellan olika 

samhällsgrupper är ett, medan anonymitet på sociala medier är ett annat, vilka utgör hot mot 

det rationella demokratiska samtalet. Politikers vilja att använda sociala medier och samtala 

med medborgare är däremot inte helt överensstämmande med hur de sedan använder dem. 

Det rör sig i stor utsträckning om en envägskommunikation där medborgare får en 

betraktande roll snarare än aktiv. Detta sker mer tydligt på Twitter och bloggar än Facebook. 

Twitter i synnerhet ses som ett stängt forum för diskussion där medborgarna är mer åskådare 

än deltagare.  

 

Politikernas syn visar på en förhoppning om att sociala medier i framtiden kan användas som 

demokratisk plattform, men idag används de på ett mer representativt sätt snarare än 

deliberativt, som också tidigare forskning har visat på. I nuläget ses sociala medier endast som 

ett komplement till andra demokratiska arbetssätt i samhället. 
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11. Bilaga  

 

Intervjuguide:  
 
Inledning:  
Vilka sociala medier används? 
När började du använda det? 
Hur kom du i kontakt med social media? 
Hur ofta använder du det idag? 
 
 
Eget användande 
Vad vill du få ut av dina egna bidrag? 
Vad är ditt syfte med att använda sociala medier? 
Hur går tanken när du författar en ny uppdatering/blogginlägg? 
Skillnader i uttryckssättet på de sociala medierna? 
 
 
Kan sociala medier användas för en bättre demokrati/Är politiker närmare 
medborgare idag? 
 
Går det att forma demokrati på Internet? 
Svarar du på kommentarer på dina uppdateringar? 
Kommenterar du andras status/uppdateringar? 
Är närheten till medborgare något viktigt? 
 
Sociala medier vs verklighet i fråga om demokrati 
Skillnader mellan att bedriva kampanj på Internet gentemot ”verkligheten” 
 
 
Allmänt användande/andras användande? 
Hur använder andra politiker social media enligt dig? 
Vad kan göras bättre generellt? 
Vad görs redan bra? 
Skillnader/Likheter – Twitter/Facebook/bloggar? 
 
 
Framtid:  
Vad måste till för att ta nästa steg? 
Hur ser den ”ideala” framtidsbilden ut? 
Vad ska du själv göra för att ”förbättra/förändra” framtiden? 
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